
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PARKOVISKA AUPARK ŽILINA 
PLATNÝ OD 1.12.2022 

 
1. ÚVOD 
 
Tento prevádzkový poriadok parkoviska (ďalej len „PPP“) upravuje práva a povinnosti všetkých osôb, ktoré 
vedú motorové vozidlo v areáli podzemného parkoviska Aupark Žilina a ktoré vjazdom do parkoviska:  
- akceptujú podmienky PPP a zaväzujú sa nimi bezvýhradne riadiť;  
- požiadali o nájom nevyhradeného parkovacieho miesta na dočasné parkovanie vozidla v rámci 

voľnej kapacity parkoviska.  
 
2. PRAVIDLÁ PARKOVANIA  
 
1.     Parkovanie je spoplatnené v zmysle aktuálneho cenníka. Úhrada poplatku za parkovanie sa vykonáva 

pred výjazdom z parkoviska. Úhradu je možné vykonať prostredníctvom automatických platobných 
staníc, ktoré sa nachádzajú na -1 a -2 podzemnom podlaží v travelátorovej hale a v priestoroch po 
obvode parkoviska.  

2.     Doba parkovania je evidovaná na ŠPZ  konkrétneho vozidla prostredníctvom parkovacieho lístka, ktorý 
vodič dostane pri vstupe do parkoviska. Pri strate lístka zaplatí vodič jednotné parkovné 25 EUR. 

3.     Všetky voľne dostupné parkovacie miesta sú k dispozícii pre návštevníkov Aupark Žilina, okrem 
vyhradených parkovacích miest.  

4.    Vodič je povinný opustiť parkovisko do 20 minút od zaplatenia parkovného. V prípade, že tak neurobí a 
automatická výjazdová závora mu neumožní výjazd, je povinný sa opätovne odobrať k automatickej 
pokladni a uhradiť vzniknutý nedoplatok. 

5.   Pri problémoch spojených s úhradou alebo parkovaním je možné komunikovať s obsluhou parkoviska 
prostredníctvom komunikátora, ktorý je umiestnený na každom vjazdovom a výjazdovom terminály a 
na automatických platobných staniciach. 

6.     Parkovanie je možné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. 
7.     Fajčenie a manipulovanie s otvoreným ohňom v parkovisku je zakázané. 
8.     Parkovanie vozidiel s pohonom LPG a CNG v podzemnom parkovisku je zakázané. Pre vozidlá 

s pohonom LPG a CNG je vyhradené exteriérové parkovanie medzi Auparkom Žilina a Hotelom 
Slovakia.  

9.     Umývať alebo inak čistiť vozidlo na parkovisku je zakázané, mimo plochy pre tento účel určenej (ručná 
umyváreň áut na -1 podzemnom podlaží). 

10.   Vyučovať riadenie motorového vozidla na parkovisku je zakázané. 
11.   Vjazd vozidiel s prívesným vozíkom je zakázaný. 
12.   Vodiči sú povinní  po odstavení vozidlo zabezpečiť proti samovoľnému resp. inému uvedeniu do 

pohybu. 
13.   Maximálna povolená rýchlosť vozidiel na parkovisku je 10 km/h. 
14.   Vjazd do parkoviska je povolený len vozidlám s maximálnou výškou 210 cm a maximálnou šírkou 250 

cm.  
15.   V prípade evakuácie sú všetky osoby prítomné na parkovisku, vrátane vodičov zaparkovaných vozidiel, 

povinné podriadiť sa pokynom SBS, prípadne polície. 
16.   Pouličný a podomový predaj, roznášanie propagačných materiálov ako aj iných komerčných aktivít je 

v celom priestore parkoviska zakázané.   
17.   V parkovisku je prikázané používať stretávacie svetlá.  
18.  V parkovisku je prikázané striktne a bez výnimiek dodržiavať všetky príslušné (najmä dopravné) právne 

predpisy (najmä zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke na pozemných komunikáciách v znení 
vykonávajúcich predpisov). 

19.   Vodiči sú povinní neobmedzovať ostatné vozidlá pri vjazdoch a výjazdoch. 
20.   Na parkovisku je zakázané bezdôvodné používanie klaksónu.  
 



21. Vodič vozidla a jeho spolucestujúci sa nemôžu zbytočne a neopodstatnene zdržiavať v priestoroch 
parkoviska. 

22.   Chodcom je prechod cez vozovku vjazdu a výjazdu z/do parkoviska zakázaný.  
23.   V celom parkovisku je zakázané odstavovať vozidlá nespôsobilé na jazdu. 
24.   V parkovisku je zakázané nechávať zbytočne či neopodstatnene zapnutý motor na vozidle.  
25.   Majiteľ vozidla je zodpovedný za všetky škody spôsobené svojím vozidlom na zdraví a majetku tretích 

osôb. Vznik takejto škody je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poškodenej osobe, polícii a 
prevádzkovateľovi parkoviska. 

26.   Všetky osoby sú povinné udržiavať čistotu a poriadok v parkovisku. 
27.   Vodiči sú povinní parkovať len na vyznačených parkovacích plochách. 
28.  Priestory parkoviska sú snímané priemyselnými kamerami na účely zabezpečenia ochrany majetku, 

zdravia alebo odhaľovania kriminality. Návštevník vstupom do priestorov parkoviska dáva súhlas s 
vyhotovením a použitím záznamu z priemyselnej kamery. 

29.  Parkovisko nie je strážené a prevádzkovateľ parkoviska nezodpovedá za škody spôsobené na vozidlách 
zaparkovaných v parkovisku a za škody na veciach umiestnených v zaparkovaných vozidlách.  

30. Prevádzkovateľ odporúča návštevníkom pri odchode od zaparkovaného vozidla ho riadne uzamknúť a 
zabezpečiť bezpečnostným zariadením, ak je súčasťou vozidla. Návštevníkom odporúčame 
neponechávať cenné veci (napr. notebook, mobil, atď.) na viditeľných miestach vo vnútri zaparkovaných 
vozidiel. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu, odcudzenie či akékoľvek poškodenie takýchto vecí. 

31.   Motorové vozidlo nesmie brániť v regulárnom parkovaní inému vozidlu alebo iným vozidlám. V súlade s 
tým je zakázané najmä zastavovať alebo čakať na parkovisku v priečnej polohe. Na vozidlo brániace 
zaparkovaniu inému vozidlu (ktoré bude odstavené v priečnej polohe) bude osadené blokovacie 
zariadenie zabraňujúce odjazdu vozidla (tzv. papuča) a vodič vozidla bude sankcionovaný v zmysle 
ustanovení článku 4 PPP. 

32.   Parkovanie pre motocykle je bezplatné. Pri vjazde vodič zazvoní na komunikátor na parkovacom 
terminály a počká na reakciu parkovacej služby, ktorá mu závoru otvorí. Pri výjazde je potrebné 
zopakovať rovnaký postup.  

33.   Zhotovovanie foto/videodokumentácie v priestoroch parkoviska je povolené výlučne s predošlým 
písomným súhlasom manažmentu Aupark Žilina.   

34.  Vjazdové a výjazdové cesty pri parkovacích termináloch nie je možné blokovať s ohľadom na ostatných 
návštevníkov. V prípade akýchkoľvek komplikácií s parkovacím lístkom je potrebné vozidlo odstaviť do 
najbližšieho vedľajšieho pruhu a prostredníctvom komunikátora okamžite privolať obsluhu. 

 
 

3. OTVÁRACIA DOBA PARKOVISKA 

 
Vjazd z ul. R. Zaymusa: Pondelok – Nedeľa: non-stop  
Vjazd z ul. V. Spanyola: Pondelok – Nedeľa: od 07:00 do 22:00 
 

4. SANKCIE PRI PORUŠENÍ PPP 
 
Pri opakovanom porušení PPP si prevádzkovateľ parkoviska vyhradzuje právo zakázať vozidlu vjazd do 
parkoviska Aupark Žilina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. CENNÍK 
 

 
Poplatok za stratu parkovacieho lístka je 25 EUR. 

 

6. PREVÁDZKOVATEĽ  
AUPARK Žilina SC a.s. 
Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina 
IČO: 44 441 193, IČ DPH: SK 2022708391 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10806/L 
 

7. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
PPP je zakázané rozmnožovať alebo šíriť bez predchádzajúceho písomného súhlasu manažmentu Aupark 
Žilina.  
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmien a dodatkov k PPP. 
 

8. KONTAKT 
+ 421 41 32 13 410 (SBS non-stop) 
+ 421 41 32 13 426 (SBS parkovacia služba) 
 
 
 
 

VÁŽENÍ NÁVŠTEVNÍCI, PROSÍME VÁS, ABY STE V ZÁUJME NÁS VŠETKÝCH 
DODRŽIAVALI PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PARKOVISKA AUPARK ŽILINA. 
 



 
Príloha č. 1 Plán jednotlivých podlaží pre parkovanie  
 

-1. podzemné podlažie 
 

 
 

          -2. podzemné podlažie 

 
 
 
 

          medzipodlažie podzemného parkoviska 
 

 


